מדינת ישראל
משרד האנרגיה
רשות החשמל

הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות – שאלות ותשובות (סבב שלישי)
כללי
לאור פרסום החלטות הרשות  ,)1247(9 ,)1246(8)1245(7ואמות המידה הנלוות אליהן -ולאור מספר
שאלות שעלו ביחס להחלטות אלו ,מתכבדת רשות החשמל לפרסם סבב שלישי של מסמך שאלות
ותשובות לסוגיות נבחרות .למען הסר ספק ,הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהחלטות ובאמות
המידה ולא במסמך זה.
שאלות ותשובות
 .1שאלה :האם בריכת דגים אשר קבלה את כל ההיתרים כחוק אך יובשה לפני מספר שנים,
תחשב כבריכת דגים?
תשובה :לא.
 .2שאלה :בהסדרת מונה נטו כיצד חח"י משלמת למחלק ? בקרדיט? בכסף? לפי איזה תעריף?

תשובה :כל נושא ההתחשבנות בין חח"י למחלקים היסטוריים פורסם להתייחסות
הציבור.
 .3שאלה :בבניין שבו הגג הוקצה בטאבו וחולק בין הדיירים – האם אפשרו להקים מתקן על
שטח גג שחלקו מוצמד לדייר בטאבו וחלקו מושכר מדייר אחר?
תשובה :אין מניעה ובלבד שמדובר באותו גג.
 .4שאלה:האם חיבור קיים בגודל מתאים הוא תנאי לרישום או שניתן להירשם על מה שיש
ולהגדיל בתקופת המכסה?
תשובה:גודל חיבור קיים בהספק התואם את המיתקן המבוקש הוא תנאי מקדים
לרישום.הרשות פרסמה הצעת החלטה לשימוע בעניין שילוב מתקנים ברשת החלוקה,
במסגרתה הוצעה אפשרות להגיש בקשה משולבת להגדלת חיבור ושילוב מתקן.עד קבלת
החלטה בנושא זה ,נדרש להגדיל את החיבור טרם הגשת הבקשה לשילוב המתקן.
 .5שאלה:תחת גג אחד במבנה משותף קיימים מספר עסקים שונים כאשר לכל אחד מהם יש
חיבור נפרד מול חברת החשמל .האם ניתן במקרה זה להקים מספר מערכות בהספק 100
קילוואט כל אחת על גג משותף זה?
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תשובה :אם הגג מוצמד בטאבו בין העסקים השונים בבניין אז אין מניעה שכל עסק יקים
מיתקן על שטח הגג המוקצה לו ואשר יחובר ללוח שלו .אחרת אפשר להקים רק מיתקן
אחד על הגג ,שיחובר למי שמוקצה לו הגג.
 .6שאלה :משק אחד בו מספר גגות נפרדים שהם חלק מאותו מקום צרכנות – כלומר ,למשק
חיבור אחד מול חברת החשמל .האם ניתן במקרה זה להקים מספר מערכות על מספר גגות
בהספק מצטבר שאינו עולה על  100קילוואט?
תשובה :אין מניעה בכפוף לנוהל המצ"ב אשר פורסם על ידי מנהל החשמל:
http://archive.energy.gov.il/Subjects/RE/Documents/PVNumber_of_Roofs.pdf

 .7שאלה :משק אחד בו קיימים שני חיבורים נפרדים מול חברת החשמל (מונה וחוזה נפרדים)
האם ניתן להקים שתי מערכות בהספק  100קילוואט על כל אחד מהגגות?
תשובה :אין מניעה.
 .8שאלה :האם במקום צרכנות בו הותקן מיתקן מונה נטו אפשר להקים מיתקן נוסף
במסגרת הסדרת גגות קטנים?
תשובה :כן .בלבד שמיתקן מונה נטו האמור הותקן לפני  .1.1.18ההתחשבנות בגין
המיתקנים השונים תהיה בהתאם להחלטה שתקבל הרשות בעקבות השימוע שפורסם
לאחרונה בעניין זה ,ובכפוף למועד שיקבע בהחלטה כאמור.
 .9שאלה :האם אפשר להקים מיתקן נוסף על שטח גג שנשאר בו מקום אם קיים עליו מיתקן
שהותקן לאחר  1.1.18בהסדרת גגות קטנים או מונה נטו?
תשובה :כן .במסגרת הליך תחרותי לגגות (שיפורסם בעתיד) או במסגרת הסדרת ברירת
מחדל.
 .10שאלה:האם יש צורך בהיתר בניה וטופס  4להתקנת מיתקן על בריכות מים ומאגרי דגים?
תשובה :יש צורך בהיתר וטופס  4או לחילופין אישור מהרשות (יו"ר ומהנדס הוועדה
המקומית לתכנון לבנייה) המאשרת שאין צורך בכך.
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